
Ideális a Márton napi felvonuláshoz: Gyűjtsünk egy őszi 
séta alkalmával tarka leveleket, otthon díszítsük akriltollal 
és ragasszuk a lámpásra.

1 A leveleket színezzük ki paint fi lc-
tollal. 2 Minden levél hátoldalát kenjük 
be jól Marven barkácsragasztóval. A 
leveleket ragasszuk a lámpásszabá-
sokra és vonjuk be egy réteg bar-
kácsragasztóval. Ezáltal a leveleket 
még egyszer rögzítjük és száradás 
után egy szépen fénylő felület kelet-
kezik. 3 A teamécsestartót a lámpás 

aljának közepére helyezzük. 4 A 
kész lámpásszabást kétoldalú ra-
gasztószalaggal rögzítsük a lámpás 
fedelére és aljára. 5 A lámpás fede-
lére szúrjunk egymással szemben 
két lyukat, a lámpásdrótot hajlítsuk 
meg és akasszuk be ezekbe. Sze-
reljük fel a lámpáspálcát és helyez-
zük be a teamécsest.

TER MÉK -  TIPP

 Lámpás-Előnyös barkácskészlet 50 
lámpáshoz 

Tartalom: 
●  50 lámpásfedél - és talp 
 (sajtosdoboz) Ø kb. 15,3 cm
● 50 semleges lámpásszabás
●  50 lámpástartó pálca spirállal
●  50 tartófül
 40 15 85  Végső ár per  cs.  ...........  13.170,— 

SZERSZ ÁMOK
 Marven barkács-
ragasztó - 
ARISTO 

 40 03 50  500 ml/üveg .....................  3.100,— 
 40 03 51  1 l/üveg ............................  5.250,— 
 40 03 52  5 l/kaniszter ...................  16.470,— 

 JUNIOR - Brush 

Ecsetméret: Ø kb. 12 mm
 20 00 52  per  db  .................................  360,—  
  12   db -tól .............................  330,— 

Extra sticky Tape - ragasztószalag
(Cikkszám 501531) 

ALAPANYAG

LÁMPÁS BARKÁCSOLÁS

Lámpás 
tarka levelekkel

Paint Marker fi ne - POSCA

A POSCA tollak nagyon különlegesek és 
egyediek, minden felületre alkalmazható. 
Vonalszélesség: 0,9 – 1,3 mm

8 db-os készlet
Tartalom: 
● 8 toll - fehér, sárga, 
 rózsaszín, piros, 
 sötétzöld, sötétkék, 
 világoskék, fekete
 50 21 79  8 db/ cs.  ............................  9.410,— 

8 db-os készlet,
pasztell 

Tartalom: 
● 8 toll - bézs, sárga, 
 lazac, világosrózsaszín, 
 világoszöld, égszínkék, 
 lila, szürke
 50 21 80  8 db/ cs.  ............................  9.410,— 

4 db-os készlet

Tartalom: 
● 4 toll - fehér, arany, 
 fekete, ezüst
 50 21 81  4 db/ cs.  ............................  4.820,— 

 Lámpásfedél és talp /
sajtosdoboz 

Méret: Ø kb. 15,3 cm
 40 07 88  10 db/ cs.  ..........................  1.300,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.240,— 
 40 07 89  200 db/ cs.  Végső ár ......  23.070,— 

 Lámpásszabás / transzparens papír 
Ø 15,3 cm-hez - 
semleges 

Szabásméret: 20 x 50 cm
Kész 
lámpásméret: magasság 20 cm / Ø 15,3 cm
Szín: fehér
Vastagság: 115 g / m²
 40 15 74  25 ív/ cs.  ...........................  1.810,— 

 Lámpástartódrót 

Egyszerűen a 
lámpás mindkét 
oldalára rögzíteni.

 40 02 92  per  db  ...................................  50,— 
 40 02 93  50 db/ cs.  ..........................  1.320,— 

Teamécsestartó - fém
(Cikkszám 401462) 

Teamécses - super LED
(Cikkszám 301546) 

Lámpástartó pálca
(Cikkszám 400001, 400002)

Gyűjtött levelek különböző 
színekben és méretekben

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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